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Den danske betegnelse “krise-reaktion” er på vej til at blive afløst af den lidt mere besværlige - men 
også meget mere præcise - internationale betegnelse: Post-traumatisk stress-forstyrrelse (engelsk: 
PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder).

Kriteriet for at stille diagnosen PTSD er nu fastlagt ganske nøje af internationale ekspertkomiteer, 
og det drejer sig især om følgende tre symptomgrupper: 

Tendens  til  at  undgå  situationer  og  aktiviteter,  der  ligner  den  krisefremkaldende 
situation.

Ufrivillige og pinefulde erindringer - ofte lyslevende - af invaderende karakter fra den 
begivenhed, der udløste krisereaktionen.

Forøget vagtsomhed, der viser sig ved, at man f.eks. farer sammen ved uventede lyde. 
Denne tilstand resulterer i dårlig søvn, dålig koncentration og forøget irritablilitet.

Adskillige  undersøgelser  viser  -  ikke  overraskende  -  at  der  er  stor  forskel  på,  hvor  stærk  og 
langvarig en krisereaktion - altså en PTSD - der opstår hos forskellige mennesker, der oplever den 
samme krisesituation, f.eks. en skibskatstrofe. Vi har altså forskellige grader af “sårbarhed” overfor 
krisereaktioner, således at de, der har høj sårbarhed, får stærkere og mere langvarige krisereaktioner 
end de mere robuste mennesker, der har lavere sårbarhed. 

Nu  har  et  amerikansk  forskerhold,  ledet  af  psykologen  Naomi  Breslau,  stillet  sig  det  simple 
spørgsmål, om der er gennemgående forskel på sårbarheden overfor PTSD hos mænd og kvinder. 
Det har tidligere både været foreslået, at kvinder i kraft af en formodet større “følsomhed” skulle 
være mere sårbare end mænd; men det har også været foreslået, at mænd, som i flere undersøgelser 
har udvist stærkere kropslige reaktioner på stress end kvinder, af den grund kunne tænkes at være 
det “svage køn”.

Den nye amerikanske undersøgelser viser klart, at det er “det svage køn”, der - også med hensyn til 
PTSD - er det svage køn.

De amerikanske forskere interviewede et repræsentativt udvalg på 1.200 voksne amerikanere af 
begge  køn  vedrørende  deres  erfaringer  med  

1) Krise-situationer, der formodes at kunne fremkalde krisereaktioner.
2) Krise-reaktioner, uanset hvad de var fremkaldt af.

Det  viste  sig,  at  der  blev  rapporteret  om  næsten  nøjagtig  lige  mange  oplevelser  med  krise-
situationer hos de to køn, mens hyppigheden af krise-reaktioner var lidt over dobbelt så stor hos 
kvinderne som hos mændene.

Det viser altså, at den højere hyppighed af PTSD hos kvinder - som tidligere er påpeget af flere 
forfattere -  næppe beror på,  at  kvinder  i  gennemsnit  kommer ud for flere krisesituationer,  men 
derimod snarere på at de er mere sårbare overfor udviklingen af PTSD efter en kriseoplevelse. 



Undersøgelsen viste også, at de kvinder, der inden kriseoplevelsen havde døjet med nervøsitet eller 
nedtrykthed, fik stærkere PTSD efter en kriseoplevelse sammenlignet med de kvinder, der ikke i 
forvejen havde lidt af angst og depression. Da hyppigheden af angst og depression i det hele taget er 
noget højere hos kvinder end hos mænd, kan dette alene forklare en god del af den fundne forskel i 
PTSD hos kvinder og mænd.

I  forbindelse  med de foregående artikler  om psykologiske virkninger  af  skilsmisse er  det  også 
interessant,  at  forskerne kunne påvise,  at  de,  der  havde oplevet  en skilsmisse  hos  forældrene  i 
barndommen, som voksne havde større risiko for at udvikle en svær PTSD efter en kriseoplevelse - 
og det gjaldt lige meget for kvinder og mænd.
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